
Control Drying Shrinkage Crack in Concrete 
เรียบเรียงโดย ศักรินทร เหลืองกําจร 

วิศวกรนวัตกรรมคอนกรีตและบริการ 

    

Drying Shrinkage Crack 
ในปจจุบัน ปญหาการแตกราวของคอนกรีตเปน

ปญหาสําคัญที่สงผลใหโครงสรางคอนกรีตเกิดความ

เสียหายเปนอยางมาก โดยเฉพาะปญหาการแตกราวที่

เกิดจากการหดตัวแบบแหง (Drying Shrinkage Crack) 

โดยสวนมากแลวโครงสรางที่มีพื้นที่ผิวสัมผัสกับอากาศ

มาก ๆ เชน พื้น หรือ กําแพง จะมีโอกาสการเกิดการ

แตกราวเนื่องจากการหดตัวแบบแหง มากกวาคอนกรีต

โครงสรางทั่วๆไป ซึ่งการควบคุมการแตกราวดังกลาว

สามารถทําไดโดยการออกแบบคอนกรีต การใชสารผสม

เพิ่มพิเศษลดการหดตัวหรือเพิ่มการขยายตัวของคอนกรีต 

การออกแบบเหล็กเสริมและรอยตอ (Joint) ที่เหมาะสม 

นอกเหนือจากนั้นการทํางานคอนกรีตที่ดี ก็จะชวยลด

ปญหาการแตกราวไดอีกดวย 

 
Fig 1 การแตกราวเนื่องมาจากการหดตัวแบบแหง        

 
Fig 2 ภาพขยายการแตกราวผานโครงสราง C-S-H และ

CaOH2 ในซิเมนตเพส         

 
Fig 3 การเกิด Drying Shrinkage  Crack ของคอนกรีต 

โครงสรางพื้น 

 
 

1. สาเหตุหลักของการแตกราวเนื่องจากการหด
ตัวแบบแหง 

การแตกราวจากการหดตัวแบบแหงของคอนกรีตเกิดจาก

สาเหตุหลักดังนี้ 
 1.1 การสูญเสียน้ําของคอนกรีต (Capillary Water 
Loss) 
การสูญเสียน้ําของคอนกรีตเปนสาเหตุทําใหคอนกรีตเกิด

การหดตัว โดยกลไกการหดตัวของคอนกรีตนั้นเกิดจากน้ําที่

เติมเต็มอยูภายในชองวางของคอนกรีต (Capillary Pore) 

เกิดการระเหยออก เนื่องจากสภาวะแวดลอมที่รุนแรง ไดแก

อุณหภู มิที่ สู ง  หรือความชื้ น สัมพัทธที่ ต่ํ า  ทํ า ให เกิ ด

ปรากฏการณแรงตึง ผิวในชองวางคาปลลารี่ เกิดขึ้น 

(Capillary Surface Tension) จึงทําใหคอนกรีตที่อยู

โดยรอบชองวาง Capillary นั้นเกิดการอัดตัวเขามา

เนื่องจากการรักษาสมดุลของแรง   เปนสาเหตุทําให

คอนกรีตเกิดการหดตัวนั่นเอง  

 
Fig (a) การระเหยของน้ําในชองวาง Capillary          

 
Fig (b)  แรงดึง Capillary ทําใหคอนกรีตหดตัว 

 

1.2 การเกิดการยึดรั้ง (Restraint) 
โดยปกติแลวการเกิดการหดตัวของคอนกรีตเพียงอยางเดียว

นั้น ไมสามารถทําใหคอนกรีตเกิดการแตกราวได เนื่องจาก

ถาคอนกรีตเกิดการหดตัวแบบอิสระจะไมมีการเกิดแรงดึง

ภายในเกิดขึ้น จึงไมมีการแตกราวจากการหดตัว แตในการ

ใชงานในชีวิตจริง เปนไปไมไดเลยที่คอนกรีตจะไมมีการยึด

ร้ังเกิดขึ้น 



 

 
 

Fig (c) คอนกรีตที่หดตัวแบบอิสระ 

ซึ่งการยึดรั้งของโครงสรางคอนกรีตแบงเปน 2 ประเภท

หลักๆ ไดแก 

 1.2.1 การยึดรั้งภายใน (Internal Restraint) 

การยึดรั้งภายในเกิดจากการหดตัวภายในที่ไมเทากันของ

คอนกรีต เชน คอนกรีตที่มีความหนามากๆ อัตราการ

สูญเสียน้ําที่ผิวนอกกับภายในคอนกรีตไมเทากัน  เปนเหตุ

ใหคอนกรีตเกิดการยึดรั้งภายในเกิดขึ้น ทําใหเกิดแรงดึง

ขึ้นในคอนกรีตและสงผลใหคอนกรีตเกิดการแตกราวใน

ที่สุด นอกจากนี้การออกแบบเหล็กเสริมที่มีปริมาณมาก

เกินไป และไมเหมาะสม ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคอนกรีต

เกิดการแตกราวเนื่องจากการยึดรั้งภายในอีกดวย 
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Fig (d) กลไกการเกิดการแตกราวจากการยึดรั้งภายใน (เหล็กเสริม) 

             

 
 

Fig (e) การเกิดการแตกราวจากการยึดรั้งภายในของ

โครงสรางคอนกรีตคานลึกและกําแพง 
 

1.2.2 การยึดรั้งภายนอก (External Restraint) 

การยึดรั้งภายนอก เกิดจากการหดตัวของโครงสรางของ

คอนกรีต แลวมีการยึดหรือค้ําไวดวยโครงสรางคอนกรีตอื่น 

หรือโครงสรางประเภทอื่น เชน เหล็กรูปพรรณ โดยลักษณะ

การยึดรั้งประเภทนี้ ไดแก กําแพงคอนกรีตที่อยูระหวางเสา 

หรือ พื้นคอนกรีตที่อยูระหวางคานขนาดใหญ เปนตน ซึ่ง

การยึดรั้งภายนอกนี้ก็เปนอีกสาเหตุที่ทําใหคอนกรีตเกิดการ

แตกราวเนื่องมาจากการหดตัวแบบแหงเชนกัน 

 
Fig (f) กลไกการเกิดการแตกราวจากการยึดรั้งภายนอก 

               

 
 Fig (g) การแตกราวของคอนกรีตจากการยึดร้ังภายนอก     

 ดังนั้นการเกิดการแตกราวเนื่องมาจากการหดตัวแบบ

แหงของคอนกรีต จึงเกิดจากคอนกรีตหดตัวเนื่องมาจาก

การสูญเสียน้ําประกอบกับมีการยึดรั้งเกิดขึ้น จากกลไก

ดังกลาว จะทําใหคอนกรีตเกิดหนวยแรงดึงภายใน (Tensile 

Stress) เมื่อหนวยแรงดึงภายในมากกวา กําลังรับแรงดึง

ของคอนกรีต (Tensile Strength) จะสงผลใหคอนกรีตเกิด

การแตกราวเกิดขึ้น  และจะทําใหโครงสรางเกิดความ

เสียหายในภายหลังได 
 

 

 



2. การแกปญหาการเกิดการแตกราวเนื่องมาจาก
การหดตัวแบบแหง 

2.1 การออกแบบคอนกรีตที่เหมาะสม 

เนื่องจากคอนกรีตที่มีชองวาง Capillary ปริมาณมากจะ

ทําใหคอนกรีตมีโอกาสการเกิดการหดตัวที่สูงและยังสงผล

ใหกําลังรับแรงดึงของคอนกรีตลดลง ดังนั้นการออกแบบ

สวนผสมคอนกรีตใหมีปริมาณน้ําตอซิเมนตที่เหมาะสม

รวมถึงการใชวัสดุปอซโซลานที่ มีคุณภาพ จะชวยลด

โอกาสการเกิดการหดตัวแบบแหงและการแตกราว 

นอกจากนี้เฟสของคอนกรีตที่เกิดการหดตัวนอยที่สุดคือ

เฟสของมวลรวม (มีสัมประสิทธิ์การยืดหดตัวที่นอยที่สุด) 

ซึ่งถามีการใชมวลรวมที่มีปริมาณเหมาะสม มีขนาดคละที่

ดีและมีปริมาณมากกวาคอนกรีตปกติ ก็จะชวยลดโอกาส

การเกิดการหดตัวแบบแหงได 

 
Fig (i ) คอนกรีตจะเกิดการหดตัวนอยลง ถาคอนกรีตมีปริมาณ

ชองวาง Capillary ที่ตํ่าลง  

2.2 การใชสารเคมีผสมเพิ่มพิเศษ 

สารผสม เพิ่ มที่ ใ ช แ ก ปญหาการ เกิ ดกา รแตกร า ว

เนื่องมาจากการหดตัวแบบแหงไดแก  

2.2.1 สารเพิ่มการขยายตัวของคอนกรีต (Expansive 

Agent) สารชดเชยการหดตัวหรือสารเพิ่มการขยายตัวของ

คอนกรีต  มีหลักการคือ  การทําใหคอนกรีตเกิดการ

ขยายตัวในเบื้องตนเพื่อชดเชยการหดตัวในภายหลัง 

(Shrinkage Compensation) หรือการใชหลักการของ 

Pre-stressed Concrete เพื่อชดเชยการเกิดแรงดึง

เนื่องมาจากการหดตัวในภายหลัง  ซึ่งกลไกของการ

ขยายตัวของคอนกรีตขางตนเกิดจากการเกิดผลผลิตที่

เพิ่มขึ้นของ Ettringite จากสารประกอบ Aluminate และ 

Calcium Sulfate ที่อยูใน Expansive Agent 
 

 

ที่มีคามากกวาสวนผสมคอนกรีตปกติทั่วไป เปนผลให

คอนกรีตเกิดการขยายตัวขึ้นที่เพิ่มขึ้น อนึ่งทั้งนี้ในการทําให

คอนกรีตมีการขยายตัวเนื่องจาก Expansive Agent 

จําเปนตองมีน้ําในการทําปฏิกิริยาที่พอเพียง ดังนั้นจึงตองมี

การบมคอนกรีตดวยน้ําหรือบมชื้นเปนเวลาที่เหมาะสม

เพื่อใหคอนกรีตเกิดการขยายตัวตามความตองการ 

 
Fig (j) เปรียบเทียบการหดตัวของคอนกรีตปกติกับคอนกรีตที่มีการ

ขยายตัว 

 
Fig (k) กลไกการเกิดการขยายตัวของคอนกรีตที่มีเหล็กเสริม 

2.2.2 สารลดการหดตัวของคอนกรีต (Shrinkage 

Reducing Admixture) เนื่องจากการหดตัวของคอนกรีต

เกิดจากการสูญเสียน้ําภายใน Capillary Pore จึงเกิดแรงดึง 

Capillary ขึ้นทําใหคอนกรีตหดตัวเนื่องจากแรง Capillary 

Tension ซึ่งการลดการหดตัวของคอนกรีตโดยการใชสารลด

การหดตัว จะทําหนาที่ไปลดแรง Capillary Tension ทําให

คอนกรีตเกิดการหดตัวนอยกวาปกติ จึงลดโอกาสการเกิด

การแตกราวของคอนกรีตได 

 

 



 

 

 
 

Fig (l) การลดแรงตึงผิวของสารลดการหดตัวทําใหคอนกรีตหดตัว

ตํ่ากวาปกติ 

 

3. การออกแบบและการควบคุมงานเพื่อลดการ
แตกราวแบบแหง 
       3.1 การออกแบบเหล็กเสริม  

การออกแบบเหล็กเสริมที่เหมาะสมกับการหดตัวของ

คอนกรีตนั้น จะชวยรับ Tensile Stress อันเนื่องมาจาก

การหดตัวของคอนกรีตได แตเนื่องจากในปจจุบันการ

ออกแบบเหล็กเสริมตานทานการหดตัวนั้น ทางผูออกแบบ

โครงสรางโดยทั่วไปจะออกแบบเปนเหล็กเสริมขั้นต่ํา 

(Minimum Reinforcement) ตามมาตรฐานตางๆ ซึ่งใน

บางโครงสรางนั้นเหล็กเสริมขั้นต่ําไมเพียงพอตอการ

ตานทานการเกิดแรงดึงอันเนื่องมาจากการหดตัวแบบแหง 

ซึ่งใน ACI 224R-01 บทหนึ่งไดระบุไววา เปอรเซ็นตการ

เสริมเหล็กที่ เพียงพอตอการควบคุมการเกิด  Drying 

Shrinkage Crack นั้น อาจจะตองมีคามากกวา 0.60% 

แตอยางไรก็ตามการเสริมเหล็กปองกันการแตกราวจาก

การหดตัวที่เหมาะสมก็ตองขึ้นอยูกับลักษณะของการยึด

ร้ังและลักษณะของโครงสรางนั้นๆ 

   3.2 การแบงรอยตอ (Joint) 

การตัด Joint เปนการควบคุมการแตกราวที่ดีอีกวิธีหนึ่ง

ของการทํางานคอนกรีต เนื่องจาก Joint นั้น จะลดคาการ

ยึดรั้งของคอนกรีต เชน การตัด Joint ของพื้นเพื่อลดการ

ยึดรั้งภายใน การตัด Joint ระหวางโครงสรางเพื่อลดการ

ยึดรั้งภายนอก เชนพื้นบนเสาเข็ม หรือ กําแพงที่อยูติดกับ

เสา เปนตน ซึ่งการตัด Joint ขนาดและตําแหนงที่

เหมาะสมนั้น สามารถอางอิงไดจาก ACI 224.3R-95 

 

 
Fig (m) ชนิดของ Joint ของคอนกรีตงานพื้น 

 
Fig (n) ตัวอยางการทํา Contraction Joint 

 

  3.3 การบมคอนกรีต (Curing) 

การบมคอนกรีตเปนการปองกันการสูญเสียความชื้นภายใน

คอนกรีตออกสูบรรยากาศ ซึ่งเปนสาเหตุหลักของการหดตัว

ของคอนกรีต การบมคอนกรีตดวยความชื้นเปนวิธีที่ดีที่สุด 

โดยอาจใชกระสอบชุบน้ําแลวนําไปวางทับหรือหุมคอนกรีต

ที่ตองการจะบมและอาจจะสเปรยน้ํา เพิ่มเมื่อเห็นวา

ความชื้นมีการสูญเสียไปจากวัสดุบม ซึ่งการบมนั้น ควรบม

ชื้นคอนกรีตขั้นต่ําเปนเวลาอยางนอย 7 วัน ซึ่งนอกจากนี้

การบมคอนกรีตแบบชื้นยังจะชวยใหคอนกรีตที่มีการใชสาร

เพิ่มการขยายตัวของคอนกรีตมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกดวย 
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